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Az ECHA megújítja a vezető regisztrálóknak
szóló támogatását a 2013-as határidőre való
felkészülésben
Az ECHA a vezető regisztrálókat önmaguk bejelentésére ösztönzi, hogy
részesülhessenek abban a célzott támogatásban, amely a következő, 2013.
május 31-i regisztrációs határidőre való felkészülésre vonatkozik
Helsinki, 2011. december 19. – Az ECHA számos, kifejezetten a vezető regisztrálóknak szóló
támogató tevékenységet – többek között két vezető regisztrálóknak szóló műhelyet 2012-ben,
jó néhány webináriumot és egyéb képzési lehetőségeket kínál, hogy segítse őket az
anyaginformációs cserefórumokkal (Substance Infromation Excange Fora, SIEF) kapcsolatos
tevékenységeikben és a következő regisztrációs határidőre való felkészülésben. Az ECHA
közzétette a 2011-től 2013-ig tartó időszakban megrendezésre kerülő webináriumok előzetes
programját, valamint egy weblapot szentelt a vezető regisztrálóknak szóló első műhelynek,
amelyre 2012. február 2-án és 3-án kerül sor. Mindegyik webináriumról és a műhelyről
videofelvétel készül, amelyeket később az ECHA honlapján közzétesznek.
A SIEF vezetésének nehézségeivel szembesülő kis-és középvállalkozások (KKV-k) vezető
regisztrálói számára további ösztönzésként az Ügynökség visszatéríti a vezető regisztrálói
műhelyen részt venni kívánó KKV-k utazási és szállásköltségeit, aminek azonban előfeltétele
egy támogathatósági ellenőrzés, valamint, hogy legyen még szabad hely.
Ezekre az eseményekre csak azokat a vezető regisztrálókat hívják meg, akik előbb
azonosították magukat az ECHA weblapján keresztül. Az ECHA szeretné kihangsúlyozni, hogy a
magukat vezető regisztrálóként bejelentő vállalatokra a REACH-rendeletben már említetteken
kívül nem hárul több felelősség.
A SIEF-ek létrehozásának további megkönnyítése céljából az ECHA közzéteszi a kinevezett
vezető regisztrálók nevét, ha abba előzetesen beleegyeztek. (Vegye figyelembe, hogy a neve
közzétételébe való beleegyezés következményeként a vezető regisztráló a regisztrálási
dokumentációban nem kérheti a vállalat nevének bizalmas kezelését).
A vezető regisztrálónak való bejelentkezés nemcsak azt biztosítja, hogy a vállalatok célzott
támogatást kapnak, hanem segít az ECHA-nak is azon specifikus aggályok azonosításában,
amelyekkel a regisztrálók SIEF-jeikben találkozhatnak. Ezen kívül az ECHA-nak a SIEF-ben elért

haladásról való tájékoztatásával a regisztrálók bizonyosságot adhatnak a piacnak anyagaik
jövőbeni regisztrálásáról, és ez az Ügynökségnek is segíteni fog a következő regisztrációs
határidőig beküldendő anyagok számának pontosabb megbecslésében. Ebből az okból
kifolyólag, amennyiben a vezető regisztráló szerepe egyik vállalatról a másikra hárul, az ECHA
nagyara értékelné, ha erről a webűrlapon keresztül tájékoztatnák.

További információ:
Vezető regisztráló bejelentése az ECHA weboldalán
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
Vezető regisztrálói műhely, 2012. február 2-3
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/b5961cb7-ee61-4c40-9a149068f23f28f9
Az ECHA kis- és középvállalkozásoknak szóló weboldalai:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Webináriumok 2011-2013-ban az ECHA weboldalán
http://echa.europa.eu/web/guest/support/training-material/webinars
Anyagok jegyzéke a (jelölt) vezető regisztrálókkal a 2013-as és 2018-as határidőkre
http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013
Az ECHA 2011. május 11-i sajtóközleménye
http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176

